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ATA N°07/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 670 

 

 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 

horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 
– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 

nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 
Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 

matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 
municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos 

administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 
sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 

n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação:  PROCESSO 

ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000670/2021,  AUTUADO:  
LETICIA K.C. BRANDÃO (CENTRO REAL)                               A 

autuada já qualificada no auto de INFRAÇÃO SANITÁRIA nº392/2021 E 

AUTO DE INTERDIÇÃO N°393 solicitou juntada manifestação de 
defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, 

incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento da 

legislação estadual e municipal que determina a obrigatoriedade 
protocolos de enfretamento a COVID, bem como o protocolo de bandeira 

preta. Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos 

autos na defesa apresentada nas páginas n° 12,13,14 e anexos 15 á 31 do 
Processo Sanitário administrativo n°000670/2021, A Autoridade julgadora 

em primeira instância considerou: 

A empresa foi autuada em 11/03/2021, por não atender aos protocolos 
estabelecidos no sistema de bandeiras na cor preta. Ou seja, as restrições 

para a abertura de funcionamento de estabelecimentos que comercializem 

produtos essenciais com produtos de bazar exposto em prateleiras. O 
Agente Fiscal encontrou o estabelecimento sem que ocorresse a devido 

separação entre o comercio essenciais e os produtos vedados pela 

legislação.  Porém também fotografou e demonstra que existia barreiras 
feitas com fita zebrada, conforme fotos anexas comprovam. Ao apresentar 

a defesa trouxe aos autos da infração sanitária administrativa o Plano de 

contingência para o funcionamento apenas do comercio de produtos 
essenciais. Juntando ainda fotos que comprovam a demarcação da área 

para essa finalidade e a metodologia a ser realizada para o controle de 

fluxo de pessoas, bem como fluxo de funcionários no ambiente. Assim 
decidiu por acolher o pedido de extinção da interdição administrativa, com 

base no plano de contingência para a abertura do estabelecimento 

atendendo exclusivamente as atividades essenciais e também converter a 
penalidade de multa grave para PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E 

CONTRA PROPAGRANDA. Devendo estabelecimento publicar em sua 

página nas redes sociais nota devidamente aprovada pela vigilância em 
Saúde, promovendo a prevenção a COVID-19, pelo período que durar a 

bandeira preta. Encaminho para a Junta Administrativa de Recurso de 
Vigilância Sanitária JARVI, nos termos da Lei Municipal n°3616/2018 e 

da Instrução Normativa SMS n°05/2021, publique-se no diário oficial do 

município e cientifique os interessados. Essa foi a decisão. Analisando o 
processo bem como a defesa trazida e a argumentação posta, a Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVI, DECIDIU 

POR UNANIMIDADE MANTER A DECISÃO E A PENALIDADE 
APLICADA EM 1° INSTÂNCIA, convertendo em PENALIDADE DE 

ADVERTÊNCIA E CONTRA PROPAGRANDA. Determinou ainda que 

seja publicada a ata da sessão do diário oficial do município. Nada mais 
havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, secretariei a sessão de 

julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por mim e dos demais. 

 

 

 

 

 

 

ATA N°09/2021 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCESSO SANITÁRIO ADMINISTRATIVO N° 594 

 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um, as dez 
horas reuniu-se a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

– JARVI, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida Ramiro 

Barcelos n° 80, com a presença de todos os integrantes devidamente 
nomeados pela portaria n°14.141 composta pelos seguintes servidores: 

Sandro Lopes da Silva, matricula funcional n°12140, Aurora Terezinha 

Rodrigues Beal, matricula funcional n°4160 e Diego Massena Garcia, 
matricula funcional n°5114, para atendendo ao dispositivos previsto na lei 

municipal n°3616/2018, e Instrução Normativa SMS n°05/2021, julgar em 

última instancia, os autos de infração conforme os processos 
administrativos abaixo listados. A Sessão de julgamento foi instalada, 

sendo imediatamente feito a leitura do rito previamente estabelecido na IN 

n°05/2021. Com a seguinte ordem de deliberação:  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N°0000594/2021, AUTUADO:  

LOJAS BENOIT ELETRODOMESTICOS. A autuada já qualificada no 

auto de infração sanitária nº 366/2021 solicitou juntada manifestação de 
defesa aos autos, de forma tempestiva, conforme estabelece o artigo 76, 

incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 3616/2018, por descumprimento da 

legislação estadual e municipal que determina a obrigatoriedade 
protocolos de enfretamento ao COVID, bem como o protocolo de 

bandeira preta. Analisando os documentos bem como a argumentação 

trazida aos autos na defesa apresentada nas páginas 
n°06,07,08,09,10,11,12 do Processo Sanitário administrativo 

n°000594/2021, a autoridade sanitária julgadora, considerou: A empresa 

foi autuada em 27/02/2021, por não atender aos protocolos estabelecidos 
no sistema de bandeiras na cor preta. Ou seja, as restrições para a abertura 

de funcionamento de Estabelecimentos que comercializem material de 

construção e agência financeira. O Agente Fiscal encontrou o 
estabelecimento sem que ocorresse a devido separação entre o comercio 

de materiais de construção, juntos com os produtos de eletrodomésticos e 

demais itens não essenciais vedados pelo Decreto estadual. Não existia no 
local as demarcações necessárias estabelecidas no regramento. Ou seja 

distanciamento delimitado, controle de fluxo de pessoal, disponibilização 

de álcool gel em postos estratégicos, redução do número de funcionários 
por setores. Ao apresentar a defesa trouxe aos autos da infração sanitária 

administrativa o Plano de contingência para o funcionamento apenas do 

comercio de material de construção. Juntando ainda fotos que comprovam 
a demarcação da área para essa finalidade e a metodologia a ser realizada 

para o controle de fluxo de pessoas, bem como fluxo de funcionários no 

ambiente. A DEFESA juntada aos autos do processo administrativo, não 
demonstram efetivamente as medidas que foram adotadas para sanar os 

apontamentos feitos no auto de infração. A simples leitura do relatório 

apenso na página 03 do processo administrativo n° 594/2021, demostra de 
forma clara o real descumprimento a norma estabelecida para o protocolo 

de bandeira preta. Assim Julgou por rejeitar o requerimento de pedido de 

impugnação. Mantendo dessa forma a penalidade modalidade GRAVE, 60 
UFM. Assim encaminhou para análise e julgamento em 2° e última 

instancia encaminho para da Junta Administrativa de Recurso de 
Vigilância Sanitária JARVI, nos termos da Lei Municipal n°3616/2018 e 

da Instrução Normativa SMS n°05/2021. Analisando os dados e 

informações trazidas a processo e depois de discutir todos os aspectos 
apresentados a Junta Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária 

JARVI, entendeu que não existe subsidio para anular ou impugnar o auto 

de infração sanitária, pois ele ocorreu. Porém levando em consideração as 
demais decisões no mesmo sentido, decidiu por reformar a modalidade da 

penalidade de GRAVE, para LEVE, estabelecendo multa em 30 UFM. 

Determinou ainda que seja comunicado ao setor tributário para o 
lançamento do debito, e que seja publicada a ata da sessão do diário oficial 

do município. Nada mais havendo a constar em ata, eu Ester Anselmo, 

secretariei a sessão de julgamento, lavrei a presente ata que foi lida e por 

mim e dos demais. 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO 

N°0000652/2021 

SEÇÃO I – PODER LEGISLATIVO 
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AUTUADO:  GALPÃO DA PIZZA D&M LTDA 

ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 
SANITÁRIA E REFORMA DE PENALIDADE 

 

A autuada já qualificada no auto de infração sanitária nº 281/2021 
solicitou juntada manifestação de defesa aos autos, de forma tempestiva, 

conforme estabelece o artigo 76, incisos 1°, 2° e 3° da lei municipal 

3616/2018, por descumprimento da legislação estadual e municipal que 
determina a obrigatoriedade protocolos de enfretamento ao COVID, bem 

como o protocolo de bandeira preta.  

Analisando os documentos bem como a argumentação trazida aos autos na 
defesa apresentada nas páginas n°08 e 09 do Processo Sanitário 

administrativo n°000652/2021, Passo a considerar: A empresa foi autuada 

em 06/03/2021, por não atender aos protocolos estabelecidos no sistema 
de bandeiras na cor preta, bem como as restrições trazidas pelo Decreto 

Municipal n° 5.095/2021.A Empresa foi autuada transportando Pizzas do 

Município de Charqueadas para o Município de São Jerônimo, em claro 
desrespeito ao que determina o Decreto n° 5.095/2021, que determina o 

fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, e de serviços e de 

manutenção, das 20horas às 5horas da manhã. Os produtos apreendidos 
foram consignados em auto de apreensão e destinados ao HCSJ. Em seu 

relatório o fiscal sanitário evoca o  Art.36 da Lei 3616/2018, estabelece 

que  Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária 
devem ter Alvará Sanitário expedido pela autoridade municipal 

competente, com validade de 01(um) ano, a partir de sua emissão, com 

renovação por período iguais e sucessivos, devendo ser requerida à 
renovação nos primeiros 30(trinta) dias anteriores ao vencimento do 

Alvará sanitário, ressalvado o prazo de vigência que deve iniciar um dia 

após o vencimento do alvará em vigor, no caso de parecer favorável a 
emissão. Entendo que não é o caso. A empresa tem seu alvará sanitário 

para produzir em seu município, porém o Motoboy deveria ter autorização 
municipal para transporte de alimentos. Entendo que a autoridade sanitária 

que lavrou o auto, deveria ter expedido ao de infração sanitária, também 

para o Motoboy. 
Assim exposto decido: Decido acolher o pedido da defesa, aplicando a 

penalidade de advertência, e contra propagada nas redes sociais, (cinco 

publicações conforme o modelo a ser disponível pela Vigilância em 
Saúde) assim reformo reformar a penalidade apresentada no auto de 

infração. Nossa decisão está embasada nas atenuantes trazidas ao Processo 

administrativo, no qual o Infrator demonstrou interesse em resolver a 
demanda de forma rápida e eficiente. Encaminho para a Junta 

Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária JARVI, nos termos da 

Lei Municipal n°3616/2018 e da Instrução Normativa SMS n°05/2021, 
publique-se no diário oficial do município e cientifique os interessados. 

 

São Jerônimo, 15 de março de 2021 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 
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